UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

SAMMENDRAGSLISTE – sluttførte prosjekt
År

2017

2016

2015

2014

Tittel
Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand
Tiltak i tett eller forsømt skog - ny veileder
Beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller
Reduksjon av kostnader innen videretransport
Råte i granbestand 20 år etter selektiv hogst
Alternativ sporskadeoppretting
Retningslinjer for gravedrifter i bratt terreng
Råte i granskog - utbredelse og konsekvenser for valg av omløpstid
Optimalisert gjødsling i planteskolene
Dokumentasjon av miljøverdier i nøkkelbiotoper basert på MiS
Reduksjon av kostnader innen videretransport I
Grov topp: Analyse av optimal diameter for toppkapping ved sluttavvirking og tynning
Lauvskogens potensial ved karbonbinding og virkeproduksjon
Frøkilder av fjelledelgran til eksport av juletrær
Digitale planleggingsverktøy for infrastrukturtiltak i skogbruket
Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden
Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører
Bruk av digitale flybilder for bestandstaksering av skog
Treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning
Forynges norsk granskog bærekraftig?
Ikke-kjemisk beskyttelse av granplanter mot snutebiller
Modulflåten GYDA
Vedboende rødlistearter og utvikling av mengden død ved siden 1994
Løpekatt for to liner med mekanisk utkjørbar heiseline
Hogsttidspunkt i granskog langs kysten
Måling av metanutslepp fra råtnende granved
Infrastrukturprogram i kystskogbruket
Skogportal i «Kilden»
Skogsflis i Mjøsen
Økt aktivitet i skogbruket med moderne kommunikasjon og bruk av ajourførte
skogbruksplandata (VERDITILVEKST)
Hogst eller vern – hva gir høyest karbonbinding
Ny norsk kabelkran for skogsdrift
Kvalitet og kvalitetskrav til skogplanter i Norge
Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører
Skogens og treets rolle og bidrag i et mer biobasert samfunn
Utvikling av veivedlikeholdsutstyr

Ansvarlig
NIBIO
SKOGKURS
UiO
NIBIO
NIBIO
NORSKOG
Vestskog BA
NIBIO
NIBIO
NIBIO
NIBIO
NORSKOG
NMBU
Norsk Juletre
SKOGKURS
Viken Skog
SKOGKURS
NORSKOG
NMBU
NIBIO
NIBIO
NIBIO
NIBIO
NIBIO
NORSKOG
NIBIO
Allskog
NIBIO
Mjøsen Skog

Plantetidspunkt og markberedning som skjøtselstiltak mot snutebilleskader
Forvaltning av huldrestryforekomster

Skog og landskap
Mjøsen Skog BA

Gravemaskinmontert, bardunfri taubane
2013 Økt aktivitet i skogbruket med moderne kommunikasjon og bruk av ajourførte
skogbruksplandata
Opplæring av taubanemannskap og kursmetodeutvikling ved bruk av Owren 400 Mini
kabelkranmodell
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Mjøsen Skog
Skog og landskap
Trygve Owren AS
Skog og landskap
Skogkurs
Trefokus
Knut Evenrud AS

Allskog BA
Mjøsen Skog BA
Skog og landskap
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